
 

ATA N°. 1113 DO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e quinze às oito horas e trinta 

minutos reuniram-se os Senhores Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Alberto Manica 

de Ramos, André Luiz Daré, Antônio Antunes da Silva, Eni Webber, Gilberto Maier 

Fernandes, João Eduardo Oliveira Mânica, Milton dos Santos Amarante e Valdir 

Graminho de Souza, em Sessão Plenária Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o 

Senhor Presidente, solicitou ao Segundo Secretário, Vereador Valdir Graminho de 

Souza, que efetuasse a leitura da Ata Nº1112 de dezenove de outubro de dois mil e 

quinze, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Nas 

Comunicações e Convites, o Senhor Presidente lamentou o falecimento do Senhor 

Valdemar Duarte. Também parabenizou a todos os Servidores Públicos pela passagem 

do seu dia, 28 de outubro. Ainda, agradeceu aos Vereadores e aos Servidores do 

Legislativo pela colaboração em reduzir gastos, com isso o Legislativo poderá ajudar na 

construção da miniestação de tratamento de esgoto e salas de aulas, reforma da 

cobertura do ginásio.  Após, o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, os 

Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni Webber e Valdir Graminho de Souza, 

solicitaram inscrição. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à Pauta do Dia, 

solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes que efetuasse a leitura das seguintes 

matérias: Projeto de Lei n°1.634, de 21 de outubro de 2015, autoriza o Poder 

Executivo a abrir Crédito Especial no Orçamento/2015, no valor de R$ 71.000,00 

(setenta e um mil reais) e dá outras providências; Projeto de Lei n°1.635, de 21 de 



 

outubro de 2015, autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial no 

Orçamento/2015, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e dá outras 

providências;  Projeto de Lei n°1.636, de 22 de outubro de 2015, dispõe sobre a 

contratação por tempo determinado de 01 (um) Professor de Geografia – 22 (vinte e 

duas) horas, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos 

termos do art. 37, IX, da Constituição Federal e dá outras providências. Os Projetos 

foram Encaminhados para Análise das Comissões. Em seguida, o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador Gilberto que efetuasse a leitura dos seguintes Pareceres: Parecer 

nº072/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei n°1.631/2015, emitiram Parecer 

Favorável, em discussão, não houve manifestações e em votação, obteve Aprovação 

Unânime. Parecer nº073/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei n°1.633/2015, 

emitiram Parecer Favorável, em discussão, não houve manifestações e em votação, 

obteve Aprovação Unânime. Parecer nº074/2015 da Comissão Geral de Pareceres e 

da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei 

n°1.634/2015, emitiram Parecer Favorável, em discussão, o Vereador Valdir 

Graminho de Souza mencionou que o Projeto é dos primeiros que o Legislativo 

repassará recursos das sobras, uma iniciativa de todos os Senhores Vereadores. O 

Vereador Antônio Antunes da Silva salientou que se trata do primeiro Projeto da 

história do Legislativo Municipal, em que o repasse das sobras vem em forma de 



 

Projeto de Lei, diferentemente dos anos anteriores que apenas repassavam o dinheiro 

sem Projetos, apenas por meio de Indicações, ponderando que é motivo de orgulho a 

todos os Vereadores. Em votação, o Projeto obteve Aprovação Unânime. Parecer 

nº075/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei n°1.635/2015, emitiram Parecer 

Favorável, em discussão, o Vereador Valdir Graminho de Souza mencionou que se 

trata de mais um Projeto que poderá ser concretizado graças o repasse das sobras do 

Legislativo. Ponderou ainda, que se trata de um problema gravíssimo que o Município 

enfrenta há anos. O Vereador Antônio Antunes da Silva relatou que visitaram outros 

Municípios para verificar o funcionamento da miniestação, ponderando que se trata de 

uma obra simples, e não consegue entender por que até hoje não construíram. Em 

votação, o Projeto foi Aprovado por Unanimidade. Parecer nº076/2015 da 

Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, 

que tratam do Projeto de Lei n°1.636/2015, emitiram Parecer Favorável, em 

discussão, o Vereador Milton dos Santos Amarante ponderou que não é o momento de 

contratar professores, tendo em vista que está acabando o ano letivo, salientando que 

deveriam contratar no início do ano letivo. Em votação, o Projeto obteve Aprovação 

Unânime. Em seguida passou à discussão o Requerimento n°007/2015, o Vereador 

Valdir Graminho de Souza parabenizou ao Projeto Viver em comemoração aos 10 (dez) 

anos de atividade no Município, destacando que se trata de um trabalho de persistência, 

ajudando crianças e adolescentes que participam das atividades oferecidas pelo Projeto. 



 

O Senhor Presidente parabenizou ao Projeto Viver, e salientou que o Legislativo 

Municipal está à disposição para ajudar no que for possível. Em votação, o 

Requerimento obteve Aprovação Unânime. Após, o Senhor Presidente passou à 

Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Adão Airton de Oliveira que ocupasse seu 

espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, relatando que esteve em Porto Alegre 

juntamente com o Prefeito Municipal, e salientou que não pediu diária, foi com recursos 

próprios, para encaminhar ofícios solicitando verbas para construção da piscina de 

hidroginástica, e para dar atenção especial para a liberação do financiamento para 

recuperar as demais ruas do Município. Também agradeceu ao Prefeito Júlio por ter 

retirado o Projeto de Lei nº 1.617/2015, onde o Valor Venal estava muito alto, e ter 

enviado o Projeto de Lei n°1.633/2015 que institui o Valor Venal das áreas rurais do 

Município de Coxilha/RS, com redução dos valores. Ainda, parabenizou a todos os 

Servidores Públicos pela passagem de seu dia, 28 de outubro e lamentou o falecimento 

do Senhor Valdemar Duarte. O Vereador salientou que os Projetos 1.634 e 1.635 que 

foram aprovados, são muito importantes para o Município, pois quando discutiram 

sobre a construção da nova sede da Câmara, houve revolta por parte da comunidade, 

pois o Município teria outras prioridades e problemas que com as sobras do Legislativo 

poderiam ser solucionadas, e agradeceu a Casa por ter repassado esses recursos através 

dos Projetos. O Senhor Presidente esclareceu que não havia Projeto para construção da 

nova sede do Legislativo, apenas Projeto que destinava a área para construção. 

Prosseguindo, ocupou a Tribuna a Vereadora Eni Webber, cumprimentou aos presentes, 



 

lamentando o falecimento do Senhor Valdemar Duarte. Ainda, relatou que conversou 

com o veterinário do Município a respeito da castração dos cães, e ele a informou sobre 

a reunião que realizaram na Câmara de Vereadores sobre a questão com a participação 

da comunidade e autoridades, onde apresentou sua ideia, em que cobraria um valor 

menor para o Município, porém, ele não obteve apoio. Diante disso, a Vereadora 

sugeriu que o Legislativo analisasse a questão e verificasse a possibilidade de destinar 

uma parte das sobras, pois se trata de uma questão de saúde pública. A Vereadora 

relatou que participou da reunião do Plano Plurianual da ASCAR/EMATER, onde na 

oportunidade surgiu a ideia da desfiliação de Coxilha do Sindicato Patronal Rural de 

Sertão, e criar o Sindicato em Coxilha, pois os valores pagos pelos agricultores ficaram 

em Coxilha, pedindo o apoio dos Vereadores. Ainda, parabenizou aos Servidores 

Públicos pela passagem de seu dia, e a todos os Vereadores pela aprovação dos Projetos 

de repasse das sobras do Legislativo. Também, a Vereadora indagou se foi agendada a 

reunião com o Comandante da Brigada, para tratar da questão da segurança do 

Município. Em seguida passou à Tribuna o Vereador Valdir Graminho de Souza, 

saudou aos presentes, lamentando os últimos falecimentos ocorridos em Coxilha, 

mencionando o falecimento do Senhor Valdemar Duarte. Salientou ainda, que não 

concorda com as colocações do Vereador Adão sobre a questão da construção da sede 

do Legislativo, pois há na Casa “situação” e “oposição”, por isso que há discussões, e os 

Projetos devem ser discutidos, embora a “situação” é maioria na Casa, poderiam ter 

iniciado a construção, mas não fizeram isso, debatem as ideias e procuram a melhor 



 

alternativa para o Município. O Vereador parabenizou a Secretaria de Habitação pelo 

trabalho realizado na Av. Fioravante Franciose, em frente ao Mercado Super Coxilha. O 

Vereador Antônio Antunes da Silva ponderou que o trabalho realizado pela Secretaria 

de Habitação há muito tempo deveria ter sido feito, aproveitado as condições do tempo, 

porém, havia falta de vontade, e agora precisaram realizar mesmo com chuva. Ainda, 

salientou que na Tribuna não se deve mencionar matéria vencida, ou seja, Projetos que 

já foram discutidos e aprovados, podendo o Senhor Presidente cortar a palavra. Como 

não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a presente Sessão, marcando 

a próxima, excepcionalmente para o dia 03 de novembro de 2015, terça-feira, às 

08h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos 

seguintes Vereadores: 

 


